
  АНАЛІЗ АНКЕТ 

зворотного зв’язку за результатами опитування суддів після проведення 

періодичного навчання з метою підвищення рівня кваліфікації на 

всеукраїнському семінарі:  “Мовна компетентність судді” 

15 квітня 2021 року 
 

 

Усього слухачів  53 100% 

Усього заповнених анкет слухачів  24 45% 

Не брали участь в опитуванні 29 55% 

 

1. Чи є тема й інформація, надані на семінарі корисними і важливими для 

практичного використання у Вашій роботі?  
 

Відповіли 24 

Так 24 100% 

Ні 0 0% 

Важко відповісти 0 0% 

Утримались 0 0% 
 

2.Чи сприяла надана інформація поглибленню розуміння теми? 
 

Відповіли 24 

Так 24 100% 

Ні 0 0% 

Важко відповісти 0 0% 

Утримались 0 0% 
 

3.Яка форма подання інформації Вас задовольняє найбільше? 
 

Відповіли 24 

Лекції 14 58% 

Презентація 16 64% 

Тренінг 7 29% 

Семінар 12 50% 

Семінар-практикум 0 0% 

Круглий стіл 1 4% 

Утримались 0 0% 
 

4.Як ви оцінюєте цей семінар за п’ятибальною шкалою? 
 

Відповіли 24 

Дуже добре 22 92% 

Добре 2 8% 

Добре з зауваженням 0 0% 

Задовільно 0 0% 

Незадовільно 0 0% 

Утримались 0 0% 

 

 



 

5. Умови проведення семінару були добрими 
 

Відповіли 24 

Так 24 100% 

Ні 0 0% 

Важко відповісти 0 0% 

Утримались 0 0% 
 

6. Організатори заходу працювали професійно, уважно і з повагою ставились  

до всіх учасників 

 

Відповіли 24 

Так 24 100% 

Ні 0 0% 

Важко відповісти 0 0% 

Утримались 0 0% 
 

7.Оцініть, будь ласка, навички та ефективність донесення матеріалу лекторами  

за п’ятибальною шкалою 

 

Відповіли 24 

Дуже добре 23 96% 

Добре 1 4% 

Добре з зауваженням 0 0% 

Задовільно 0 0% 

Незадовільно 0 0% 

Утримались 0 0% 
 

8. Напишіть, будь ласка, свої коментарі та пропозиції  

 
Відповіли 24 

1.Побажання в подальшому провести ще декілька семінарів на 

тему “Мовна компетентність судді” саме за участі модератора 

Оксани Кабаш. 

1 4% 

2.Дуже корисна інформація, зробіть, будь–ласка, аналогічний 

семінар в майбутньому. Лектор чудовий.    

1 4% 

3.Прохання проводити навчання за цією темою частіше. 1 4% 

4.Вебінар дуже сподобався, багато актуальної, цікавої та 

корисної інформації, матеріал викладений просто та зрозуміло. 

Хотілося б практичних вправ, але розумію, що під час вебінару 

це складно. Пропозиція – провести офлайновий тренінг з цієї 

тематики. Дякую 

1 4% 

5.Щиро дякую за такий цікавий семінар. Тема мови – вічна. 

Завжди є необхідність удосконалення. Після цього семінару, 

особисто я поглибила свої знання. Із задоволенням буду їх 

застосовувати. Ще раз дякую і Лектору і організаторам. 

1 4% 



6.Щиро вдячна за цікавий та корисний вебінар. Оксана 

Олександрівна викладає бездоганно, вміє тримати аудиторію.    

Я із захопленням її слухала. Володимир Антонович, як завжди-

на висоті! 

1 4% 

7.Дякую за дуже цікаву, актуальну та насичену корисною 

інформацією тему! Успіхів НШСУ  і творчої наснаги у 

розробці та удосконаленні тем семінарів! 

1 4% 

8.Вміння лектора заінтересувати слухачів. 1 4% 

9.Коментарі відсутні, все організовано добре. Дякую 1 4% 

10.Лектор бездоганний, усе організовано добре. Щиро дякую 1 4% 

11.Усе сподобалося, матеріал змістовний, виявив у себе багато 

помилок, за що дуже дякую. 

Побажання таке: такі теми вкрай важливі й необхідні, але 

вважаю, що треба розбивати на кілька днів, оскільки інформації 

настільки багато, що під кінець я вже не зовсім розумів тему, а 

голова не хотіла думати – дуже багато різноманітної 

інформації, якщо спочатку я багато чого запам’ятовував, то 

кінець теми я вже навіть не пам’ятаю 

1 4% 

12.Дуже сподобалося, що проректор Національної школи 

суддів України Володимир Антонович також брав участь саме 

в семінарі, ставив такі запитання викладачу, які необхідно 

знати суддям. Викладачка дуже досвідчена та приємна. Дякую 

Вам за такий відмінний семінар!   

1 4% 

13.Семінар дуже цікавий та корисний. Щиро дякую НШСУ за 

організацію та проведення семінару! 

1 4% 

14.Щиро дякуємо! Дякую! Усе супер! 3 12% 

15.Утримались 8 33% 

 

 


