
Результати Анкетування здобувачів І рівня вищої освіти спеціальності 014 "Середня 

освіта (Хореографія)" щодо освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються 

 

 

 



 

5. За якою освітньо-професійною програмою Ви навчаєтесь у БДПУ 

(назва)?40 ответов 

Середня освіта (Хореографія). Фітнес 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (хореографія). Фітнес» 

Середня освіта Хореографія.Фітнес 

014 Середня освіта.Хореографія.Фітнес 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта(хореографія). Фітнес» 

Хореографія 

- 

Интересная 

Хореографія, фітнес 024 

Середня освіта (хореографія). Фітнес 

Середня освіта (Хореографія) Фітнес 

Середня освіта. Хореографія.Фітнес. 

"Середня освіта (хореографія).Фітнес" 

середня освіта хореографія та фітнес 

ТМППО 

Середня освіта (хореографія) .Фітнес 

Освітньо-професійна програма "014 Середня освіта Хореографія (Фітнес) 

moodle 

01 освіта хореографія 

Середня освіта (хореграфія). Фітнес 



«Середня освіта. Хореографія. Фітнес» Перший рівень вищої освіти, 

за спеціальністю 014 Середня освіта (Хореографія) 

 

Середня освіта(Хореографія).Фітнес 

Середня освіта (Хореографія).Фітнес 

Освітньо-професійна програма Середня освіта Хореографія. Фітнес 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Хореографія). Фітнес» 

Середня Освіта (Хореографія).Фітнес 

Освітньо-професійна "014 Середня освіта Хореографія (Фітнес) 

 

 



 

9. Якщо пропонували щось змінити, вкажіть що саме і коли?22 ответа 

Пропонували дисципліни на вибір 

Не пропонувала 

- 

Була проведена конференція , де кожний студент мав можливість висловити свої 

побажання щодо навчання 

Я б хотіла ,щоб в гас будо більше пар з педагогіки та сучасного танцю , його різних 

напрямків 

Додати певні предмети 

Додати дисципліну "Ритміка" на конференції 

Так, додати до вивчення "іноземну мову" 

Була пропозиція про заміну деяких предметів, які стосуються моєї спеціальності 

дабавити дисціпліни за вибіром, та добавити годин для вивчення дисциплін 

Додавання дисциплін по вибору, 3.11.2020 

Пропонували внести в перелік дисциплін за вибором англійську мову 

Не пропонувала 

Так, пропонували дисципліни на вибір 

За вибір вільних дисциплін 



 

11. Що включає в себе Ваша індивідуальна освітня траєкторія?40 ответов 

Включає дисципліни на вибір 

Я вибирала стретчінг та балетну гімнастику 

Я вибрала вивчення стретчінгу та балетної гімнастики 

. 

Самостійні роботи тощо 

Не знаю 

Індивідуальна программа навчання 

Вибір програм, які необхідні для мого підвищення кваліфікації 

Здобуття кваліфікаційного рівня бакалавр 

Пошук індивідуального педагогічного стилю 

Вибір форми навчання, дисципліни вільного вибору 

... 

це вибір дисциплін за вибіром які нам даються на кожній семестр. вибір форми 

Включає вільний вибір дисциплін (додаткових) для їх вивчення 

Акробатика, 

Танцевальная терапия 

Наявність предметів за вибором 

Вибір форми навчання та вибір диму 

Дисципліни за вибором 

Дає можливість вибирати ще декілька дисциплін для покращення кваліфікації 

Я не знаю 



Розвиток педагогічних здібностей. Розвиток творчих здібностей в хореографії . 

Покращення навичок викладання в дитячих хореографічних колективах. 

Вивчення матеріалу індивідуально 

Навчання; ознайомлення з навчальними посібниками; відвідування онлайн уроків тощо. 

Завдання для підвищення кваліфікації і отримання важливих знань. 

Дисципліни які вивчаємо, скільки кредитів на кожну дисципліну, як буде проходити сесія 

у форматі екзамену чи заліку. Скільки ми навчаємося. 

Дисципліни на вибір 

Вільний вибір видів, форм і темпи здобуття освіти , вибір навчальних дисциплін які мене 

цікавлять 

За якою формою ми навчаємося (денна або заочна) 

Індивідуальний навчальний план ( кількість кредитів, форма підсумкового контролю, 

скільки років ми навчаємося, наша спеціальність, рівень, мета та назва освітньої 

програми) 

- 

Дає можливість вибирати ще декілька дисциплін для покращення кваліфікації 

 

13. Чи ознайомлені Ви з основними положеннями БДПУ? Де їх можна 

знайти? Які саме?40 ответов 

На сайті БДПУ 

Так,на офіційному сайті 

Так,на сайті 

Ознайомлені, на сайти БДПУ 



На сайті БДПУ 

Знайти можна на сайті , ознайомлена частково 

Можна знайти на сайті БДПУ 

Так на сайті 

На сайті можна знайти 

Ознайомлена, їх можна знайти на офіційному сайті університету, "Положення про освітній 

процес БДПУ" 

Ознайомлена.На сайті БДПУ. 

На офіційному сайті. Всі. 

Так. На сайті. Статут БДПУ, положенні про освітній процес 

Так, на сайті БДПУ 

 

на сайті БДПУ 

Сайт 

Так, на сайті 

Так. Статут БДПУ, Положення про освітній процес в БДПУ. Ознайомитись можна на сайті 

університету. 

На сайті БДПУ, в розділі ОПП 

Так 

Ні 

Все можна знайти на сайті БДПУ 

Так, на сайті БДПУ 

Так, їх можна знайти на сайті БДПУ. 

Університет; Інформація, що підлягає оприлюдненню. 

Так. На сайті бдпу 

Так, на сайті БГПУ 

Так ознайомленні , на сайті бдпу , положення про організацію освітнього процесу БДПУ 

Так 

На сайті університета БДПУ 

у вкладці Нормативна база БДПУ 

Положення 

Загальні положення 

Частково 

14. Яким чином Ви можете реалізувати своє право на вибір навчальних 

дисциплін?40 ответов 



Пропонувати та проходити анкетування 

Обговорити це з гарантом,запропонувати на кафедрі,звернутися до студ.ради 

Звернутися на кафедру,до гаранта програми,до студради 

Звернутися до викладачів кафедри 

.... 

По законодавству 

Звернутися до студентської ради або до гаранту 

Приймаючи участь в опитувані яку проводить кафедра, анкетування. 

Я довіряю викладачам 

Ознайомитись з переліком дисциплін на сайті БДПУ, з анотація и дисциплін та 

викладачами, пройти анкетування 

донести свою думку керівництву факультету 

анкетування 

Анкетування (анонімне) 

Анкета 

Анкетування на сайті 

Ознайомитись з переліком дисциплін на сайті БДПУ, ознайомитися з анотаціями 

дисциплін та викладачами, пройти анкетування. 

Нам надаються анкети, де мы можемо обрати бажані дисципліни 

Нам дають анкетування,де ми можемо обрати дисципліну за вибором 

На сайті БДПУ пройти анкетування 

Не знаю 

Анкетування 

Висунути свою пропозицію 

Завдяки анонімному анкетуванню, в якому ми можемо обрати навчальну дисципліну 

Поки що не зрозумів 

За допомогою тестування 

Ми можемо запропонувати викладачам ту чи іншу дисципліну для того щоб її включили 

до списку вибору вільних дисциплін,коли список вільних дисциплін сформований,його 

надсилають кожному студенту у вигляді анкети. 

Ми можемо звернутися до студ ради , також проводяться опитування щодо дисциплін за 

вибором 

Спочатку, на сайті університету можна ознайомитися з переліком дисциплін вільного 

вибору 

Далі, проходимо анкетування, вже знаючи, що хотілось би вибрати 



- 

На сайті БДПУ пройти анкетування 

 

 

17. Чи Ваша Підготовка за ОПП сприяє набуттю соціальних навичок (soft 

skills)? (Вкажіть "Так" чи "Ні"). Яким чином це відбувається?40 ответов 

Так 

Частково. Спілкування з іншими педагогами 

Так,наприклад,керування часом.Ми повинні розуміти,що треба завчасно 

приходити,завчасно готувати матеріал до уроку 

Ні 

Так,вчить роботі у команді,вчить керувати часом 

Частково 

Так 

Так, робота в команді 



Так.Робота в команді, вміння управляти своїм часом, організацією практики 

Так. Розробка творчих проектів, проведення занять, виховних заходів 

... 

так 

Так, підвищення соціалізації 

Так. Розробка творчих проектів, проведення занять. 

Так, це відбувається як під час занять в університеті так і під час практики 

Так. 

Так, спілкування з іншими педагогами 

Так 

Робота в группах 

18. Чи задоволені Ви методами навчання і викладання на ОПП? Чи 

враховуються на освітніх компонентах (дисциплінах) Ваші інтереси та 

пропозиції, яким чином?40 ответов 

Так 

Так. За допомогою студентоцентризму, анкетування, само оцінювання 

Анкетування, само оцінювання , студентоцентризм 

Да , викладачі намагаються знайти правильний підхід та дослухатися до кожного 

студента 

Задоволена 

Ні 

Враховуються, методом опитування 

Так, вносять певні зміни, якщо це можливо 

Задоволена.Використання інноваційних методів (лекції) 

наші интереси враховуються 

так задоволена. так враховується. навчанням студентоцентризм 

Так, анкетування та самооцінювання, студентоцентризм 

Так. Так, інтереси та пропозиції, по можливості, враховуються. 

Так. Так 

Я усім задоволена, все відбувається на парі 

Враховуються 

Так задоволена. 



Так. Якщо в нас є пропозиції щодо організації навчального процесу,то викладачі 

прислуховуються і намагаються максимально їх втілити. 

Так, студентоцентризм, анкетування 

Так , усе враховують 

Так,дуже задоволені 

Всі інтереси враховуються 

19. Ваші пропозиції щодо освітньо-професійної програми, освітнього процесу 

БДПУ, індивідуальної освітньої траєкторії?40 ответов 

Додати Педагогіку в професійній діяльності, англійську мову та покращення 

танцювальної майстерністі 

. 

Я б хотіла ще внести вивчення дитячого фітнесу,танцювальної терапії,англійсьеої мови 

Іноземна мова на старших курсах,професійна педагогіка,дитяча 

хореографія(дошкільнят),фітнес 

Немає пропозицій 

Мене влаштовує якість освіти яку я отримую в БДПУ 

Хороша 

- 

Студентам точно, або заочного відділення які вже працюють в хореографічних 

коллективах або школа, практику та курсова роботи зараховувати автоматично 

Можна проводити більше зборів для роз'яснення певних питань, де нам зможуть 

допомогти 

Програми досконалі. 

Мене все задовільняє 

Робити практику на основі тих предметів, які вивчаються за програмою 

... 

Якимось чином виділити більше кридитів і годин на вивчення усіх дисциплін. 

За допомогою інноваційних технологій підвищення танцювальної майстерності 

Все нравится 

Нема 

Хотілося б більше часу відводити практичним заняттям. Також дуже мало часу дається 

на вивчення анатомії та фізіології. За такий короткий час майже неможливо засвоїти ці 

дисципліни 

Більше англійської мови 



Будь які зміни на користь здобувачів вищої освіти 

На даний момент у зв’язку з карантином ми займаємося онлайн, це погано впливає на 

освітній процес, особливо для заочної форми навчання. 

Усе добре 

В цілому мене все влаштовує, але є один "мінус".Коли нам надають список з літературою, 

або джерелами, то в умовах дистанційного навчання неможливо знайти цю літературу. Її 

може взагалі не бути в електронному варіанті, або якщо є, то платна. 

Поки що немає пропозицій. 

Все влаштовує. 

Додавання дисциплін 

Все подобається 

Більше англійської мови 

 


