
АНКЕТА
для опитування студентів щодо вільного вибору дисциплін

в П/ВШ « МАЕМ» 

Анкетування проводиться анонімно. 
Будь ласка, обведіть відповідь, з якою ви повністю погоджуєтесь.

№ К рите р ії оцінюванні я

1.
Я вважаю, що гуманітарні науки необхідні для розвитку комунікативних
навичок лікаря.

так ні

2.
Я вважаю, що треба збільшити кількість дисциплін на соціально-гуманітарній 
кафедрі.

так ні

3.
Я вважаю, що фундаментальні кафедри формують морально-етичні принципи 
медичного працівника. так ні

4. Я вважаю, що медицина вузька спеціальність, де треба зменшити кількість 
гуманітарних дисциплін. так ні

5.
Я вважаю, що треба збільшити кількість годин з анатомії, фізіології та 
патофізіології. так ні

6. Я вважаю, що для опанування фармакології треба додати до вивчення окремі 
години на кожному курсі навчання. так ні

7. Я хотів би вибирати співвідношення дисциплін на кожному курсі самостійно. так ні

8. Я хочу вивчати юридичні аспекти медичної галузі більш детально. таї« ні

9.
Я вважаю, що треба розширити вивчення електронних інформаційних 
ресурсів, як засобів пошуку майбутнього працевлаштування так ні

10.
Яку дисципліну ви хотіли б вивчати додатково (наприклад, антропологію, 
еволюційне вчення тощо).

11.
51 хочу приймати участь в семінарах з обговорення новітніх тенденцій в 
галузі Охорона здоров’я.

так ні

12. Я хочу додатково вивчати сучасні методи лабораторної діагностики 
(конкретизуйте направлення)

Яка дисципліна вам особисто імпонує найбільш е_______________________________ Які
зміни до освітньої програми на вашу думку слід внести (за професійною 
діяльністю)______________ ____________________ _______ _

Аналіз відповідей респондентів: 89,9% анкетуємих задоволені заходами, які
запроваджуються з метою оптимізації навчального процесуза результатами 
опитування 72.6% здобувачів вважають, що отримали навички спілкування, 
комунікації. Респонденти мають високу зацікавленість у вивченні новітніх аспектів в 
медицині (72,5%о), проте зацікавленість додатково вивчати предмети соціально- 
гуианітарної підготовки студенти не виявляють бажання (13,5%) відповіли «так»). 
Оволодіння інформаційними ресурсами цікавить практично половину респондентів 
(50,6%>). Така ж тенденція розподілу у поглиблені знань щодо лабораторної 
діагностики (49,8%о).
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